AARHUS
UNIVERSITET
TECHNICAL SCIENCES

Møde den: 20. maj 2021
Online via Teams
Tidspunkt: kl 14.00-16.00

Referat møde 5 2021

Studienævnet for ASE
Board of Studies of Technical Sciences (BSTS)
Medlemmer:
Keld Lars Bak (KLB)
Lars Vabbersgaard Andersen
Per Lysgaard
Ricarda Engberg
Lars Bräuner
Anders Overgaard
Laura Rasmussen
Morten Haahr Kristensen
Observatører:
Maibritt Hjorth
Bernd Wollenweber
Bente Mattsson

Uddannelseskvalitet og
studienævnsbetjening
(SNUK), Nat-tech

Tilstede: Keld Lars Bak (KLB), Lars Vabbersgaard Andersen, Anders Overgaard (AO),
Ricarda Engberg, Morten Haahr Kristensen, Laura Rasmussen, Per Lysgaard, Lars Bräuner

Lena Jensen
Dato: 20. maj 2021

Direkte tlf.: +45 8715 2101

Fraværende: Maibritt Hjorth (observatør)

E-mail: lj@au.dk

Observatører: Bernd Wollenweber, Asger Steen Boisen, Emilie Lindgaard Toftbjerg
Referent: Lena Jensen (LJ)

Afs. CVR-nr.: 31119103

Side 1/3

Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse af referat fra april
3.
Studieordningsændring MSc Computerteknologi og MSc Elektroteknologi
A. Overgangsstudieordning
B. Klage fra studerende
C. Henvendelse fra RIA
4.
Uformel drøftelse af dispensationspraksis særlige prøvevilkår
5.
Meddelelser
6.
Eventuelt
Referat:

Uddannelseskvalitet og
studienævnsbetjening (SNUK),
Nat-tech
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 2068
E-mail: studieservice.st@au.dk
Web: scitech.au.dk

AARHUS
UNIVERSITET
TECHNICAL SCIENCES

Ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2 Godkendelse af referat fra april
Referat blev godkendt.
Ad 3 Studieordningsændring MSc Computerteknologi og MSc Elektroteknologi
A Overgangsstudieordning
Overgangsstudieordningen (bilag 44) blev godkendt under forudsætning af, at studieadministrationen skal gennemse formuleringer i forhold til hvilke studerende der er
omfattet af ordningen og hvem der skal have dispensation.
Eventuelle ændringer i teksten skal sendes til skriftlig godkendelse til studienævnet i
juni 2021.
(Administrationen har efterfølgende godkendt formuleringen i overgangsstudieordningen, og den er dermed endeligt godkendt.)
AO orienterede om, at han har deltaget i møder hhv. med RIA (Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus) og med prodekan Finn Borchsenius og studieleder Maibritt Hjorth.
B Klage fra studerende
Studienævnet diskuterede den indsendte klage (bilag 45, s. 8) fra studerende på
2018-årgangen.
Det vurderes, at den under pkt. 3.A vedtagne overgangstudieordning vil løse de i klagen nævnte problemer for alle på E18-årgangen. Skulle der alligevel være enkelte,
som kommer i klemme på grund af ændringerne vil disse forventeligt kunne få dispensation.
I klagen rejses kritik af, at de studerende ikke er blevet orienteret i tide om ændringerne af adgangskrav til de to kandidatuddannelser. I den forbindelse er studienævnet blevet orienteret om, at fagmiljøet har afholdt møder med studerende d. 17. maj
2021. På mødet er der givet information og vejledning til de studerende om, hvordan
de skal forholde sig.
Det blev aftalt, at KLB, AO og LJ sørger for at der bliver sendt en bemærkning til Institut
for Elektro- og Computerteknologi om behovet for information til studerende om de
ændrede adgangskrav.
C Henvendelse fra RIA
Studienævnet diskuterede henvendelsen fra RIA.
Konklusionen er, at uroen blandt de studerende er skabt af manglende information.
Den manglende information er adresseret under pkt. 4.A og B.
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Studieadministrationen sørger for, i samarbejde med studieleder og det relevante institut, at få sendt information ud om mulighed for udskiftning af valgfag til de berørte studerende.
Ad 4 Uformel drøftelse af dispensationspraksis særlige prøvevilkår
BM orienterede om baggrund for ønske om at se på praksis.
Praksis vil også blive drøftet i de to studienævn på NAT.
KLB gav udtryk for, at han er glad for muligheden for at kigge på praksis.
Studienævnet diskuterede oplægget (bilag 47).
BM tager studienævnets drøftelser med videre og der vil komme oplæg til ændring af
dispensationspraksis på et senere studienævnsmøde.
Ad 5 Meddelelser
Studienævnsmøde i juni 2021 er aflyst.
Emner til studienævnets godkendelse udsendes på email i løbet af juni 2021.
Ad 6 Eventuelt
Ingen punkter.
Mødet sluttede kl. 16. 07.
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